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Polisvolontären Syd
Det känns att hösten är på gång 

Nu i skrivande stund så har vi tagit oss en bra bit in i september och kan 
blicka tillbaka på en riktigt givande sommar och sensommar, med flera 
roliga volontärsuppdrag på festivaler och annat. 

Vi har även haft ett par uppdrag där vi med kort varsel bett er volon-
tärer att vara med, och ni har ställt upp. Detta är otroligt uppskattat!  
Jag tänker då på ett par riktigt otrevliga händelser som mordet i Malmö, 
där en kvinna blev mördad med sitt barn i famnen, och i Lund i sam-
band med en sprängning i city. Båda händelserna är fruktansvärda och  
påverkar oss alla känslomässigt.

Många boende har vid sådana händelser ett stort behov av att prata och då gör ni en värdefull 
insats tillsammans med polisen.

Nu under hösten så har vi premiär på figurantuppdrag på polisutbildningen i Malmö vilket ska bli 
kul och får vara med på. Det är övningar där poliseleverna ska examineras för ingripandeverk-
samhet så det gäller att ta fram sina skådespelartalanger.

Tack för ert fina engagemang och vi träffas säkert under uppdragen i höst.

Allt gott!
//Richard Hultemark
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12-13 juli - Sommarrock i Svedala

Under två av rockfestivalens tre dagar hade vi våra volontärer med. Det var som vanligt mycket 
folk och både lokala och nationella artister var på programmet. Festivalen avslutades med  
Timbuktu som drog massor av publik.

Det var ett härligt evenemang, även vädret var på gott humör. Janne och Nenad var ansvariga 
för den glada gruppen av volontärer som bidrog med gott engagemang under två kvällar.

//Richard Hultemark

17-20 juli - Östersjöfestivalen
i Karlshamn
Under några dagar i mitten av juli hölls den 
årliga Östersjöfestivalen i Karlshamn. Den var 
välbesökt och polisen hade en hel del att göra 
under dessa dagar.

Poliserna Mattias och Johan var ansvariga för 
våra volontärer som var med under festiva-
lens kvällar. Det var tacksamt att ha med våra  
volontärer och omvänt uppskattades verkligen 
Mattias och Johan av våra volontärer för det 
fina mottagandet och det goda samarbetet.

//Richard Hultemark
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20 juli - Malmö Prideparad 2019

Ända sedan 1995 har Malmö haft en egen 
Pridefestival, den kallades då för Regnbågs- 
festvalen. Polismyndigheten har deltagit på 
Malmö Pride i flera år vilket är viktigt för att 
visa att man står upp för allas lika värde och 
allas rätt att få vara den man vill. 

Årets Prideparad gick av stapeln lördagen 
den 20 juli. Från Stortorget till Folkets Park 
hurrade, hejade och dansade ca 8000 glada 
människor i tåget och minst lika många tittade 
på längs Malmös gator. Solen sken, alla var 
förväntansfulla och ca 100 polisanställda med 
vänner gick under polisens paroll! 

I år bjöd även Polisens demokrati och hatbrotts- 
grupp allmänheten på musik vilket om möjligt 
höjde stämningen ytterligare! 

Som flera år tidigare så var polisvolontärerna 
med och gjorde dagen hellyckad! De gör alltid 
ett fantastiskt representativt arbete för polisen. 

De glada och entusiastiska volontärerna för-
medlade information till allmänheten, svarade 
på frågor och med sin positiva närvaro bidrog 
de också i allra högsta grad till det viktiga 
brottsförebyggande arbetet. 
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Flera polisvolontärer uttryckte att det var det 
roligaste uppdrag de varit på, vilket jag är  
otroligt glad över att höra! 

Det blev en perfekt dag! Tack för ert engage-
mang, jag hoppas ni förstår hur viktiga ni är!

Jag hoppas vi ses igen nästa år!

Hälsningar,
Terese Lago

21 juli - Konsert på Öland
Den 21 juli hölls en konsert i stenbrottet vid 
Löttorp på Öland. Gillberga Natur & Kulturbrott 
som det nu heter gästades den här dagen av 
Robert Wells och evenemanget drog massor 
av besökare till stenbrottet.

Då det var mycket besökare så var polis 
Thomas Lönnqvist ansvarig för kvällens vo-
lontärsuppdrag som var inriktat på att hjälpa 
besökare rätt i omgivningen.

Bilden på stenbrottet är tagen innan det var 
fullt med besökare.

//Richard Hultemark

Gillberga Natur & kulturbrott ...
en del av Geopark Öland, har använts till 
utställningar och mindre musikevenemang 
sedan 2013. 2017 hölls den första större kon-
serten på det nya konsertområdet, med plats 
för 1500 besökare.

25-27 juli  - Landskronakarnevalen
Under två kvällar den 25-26 juli fanns volon- 
tärerna med på Landskronakarnevalen.

Det var mycket folk som kom för att fira detta 
årliga evenemang i Landskrona och på plats 
var det poliser, både lokalt från polisområdet 
men också från Rytteriet. 

Våra volontärer stöttade med att finnas med 
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bland besökarna för att hjälpa där de kunde. Det var två härliga dagar med gott väder.

//Richard Hultemark

”Landskronakarnevalen: en unik stadsfest som förvandlar Landskrona 
till en rytmisk och färgsprakande festival i Rio-tema. De ca 300.000  
besökare som besöker karnevalen får uppleva musik, spännande  
aktiviteter och givetvis ett unikt karnevalståg som slingrar sig genom 
stadens hjärta.” 
(Hämtat från evenemangets facebooksida)

30 juli - 4 augusti - Karlskrona skärgårdsfest
”För sjunde året i rad arrangerades Karlskrona Skärgårdsfest som 
var fylld till bredden med aktiviteter, mat och musik för hela familjen.”
(Hämtat från http://www.karlskronaskargardsfest.se)

2-3 augusti var det premiär för volontärer att delta under den stora Skärgårdsfesten i Karls- 
krona. Poliserna Christian och Mattias var under de båda passen ansvariga för de 6 volontärer 
som stöttade under kvällarna. Poliserna gjorde ett utomordentligt fint arbete som verkligen upp-
skattades av premiärvolontärerna.

Det var mycket folk som var och besökte fes-
ten och det var två härliga sommarkvällar i 
Blekinge/Karlskrona.

//Richard Hultemark
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3 augusti - Big Slap i Malmö

Lördagen den 3 augusti var det dags för en av 
årets stora musikhändelser i Malmö, Big Slap 
i Pildammsparken. Området tar 15.000 perso-
ner och detta året var det hela 14.000 sålda 
biljetter så det var riktigt mycket folk på plats.

En större planerad poliskommendering fanns 
på plats och till denna 35 volontärer som var 
med under dagen/kvällen.

Våra volontärer gjorde ett värdefullt arbete 
med att skapa trygghet genom att röra sig i 
den mörka parken och dess omgivningar.

Bitvis gick det livligt till med droger och alko-
hol så kvällens facit blev ca 30 personer som 
omhändertogs. Det dystra från kvällen var att 
ett antal personer hade fått i sig något narko-
tiskt preparat som de reagerade mycket illa på 
vilket resulterade i att 25 personer fick föras till 
sjukhusets akut.

Trots det bitvis dystra siffrorna så får man beak-
ta det stora antalet besökare som hade en fin 
och givande kväll som något bra och positivt.

Tack till alla som var med under lördagen.

//Richard Hultemark

”Sedan starten 2013 har Big Slap vuxit till att bli 
en av Sveriges bästa och mest omtalade event. 
Toppartister från hela världen kommer till oss och 
skapar ett magiskt musikparty mitt i Malmö. Tall-
riken är en unik cirkulär plats omgiven av höga, 
vackra träd mitt i centrala Malmö och har 
verkligen blivit ett signum för Big Slap.” 
(Hämtat från bigslap.se)
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9-16 augusti - Malmöfestivalen
Malmöfestivalen är den stora händelsen i stan och infaller i augusti varje år. Årets festival var 
den 35:e i ordningen. Området sträcker sig från Södertull upp till Hamnområdet och det finns 
mängder med olika aktiviteter och konserter under dagar och kvällar. Kríng Gustav Adolfs torg 
är det ett enda stort myller av olika matstånd vilket är otroligt uppskattat. Man beräknar att det 
har varit 1.4 miljoner besökare under tiden 9-16 augusti och att det i år såldes runt 400 000 
matportioner!

Under alla kvällar och helgdagarna har det varit väl bemannat med volontärer som tillsammans 
med polisen har gjort Malmöfestivalen till en fin upplevelse. Kan tilläggas att enligt media så har 
detta årets festival varit den absolut lugnaste.

Under helgdagarna visade våra poliser och volontärer upp en polisbil där unga som gamla  
kunde provsitta. En alltid mycket uppskattad aktivitet med en ringlande kö av besökare och det 
blev också många foto på polisbil och våra poliser.

Vid ett tillfälle var det en person med hade psykisk ohälsa som försökte dränka sig i kanalen, 
men några volontärer larmade snabbt polisen och räddningstjänsten så det fick ett bra slut.

Fredrik Jönsson, avdelningschef för kommenderingen vill framföra sitt varma tack till alla volon-
tärer som var med. De gör ett ”grymt bra jobb och vilket engagemang” som Fredrik uttrycker det.

//Richard Hultemark
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”Varje år ställer vi till med fest. En gigantisk hemmafest under åtta 
dagar på Malmös gator och torg. Under dessa dagar fylls staden 
av förväntningar, mat, aktiviteter, fantastiska artister och framför 
allt en massa härliga människor!  Detta har vi gjort sedan 1985 vil-
ket gör oss till Sveriges äldsta stadsfestival. Vi är arrangören men 
det är våra besökare som gör Malmöfestivalen till den inbjudande 
och bubblande fest det är. Hos oss är alla välkomna!”
(Hämtat från malmöfestivalen.se)

16-18 augusti - Skånevolontärer i Stockholm
Under helgen den 16-18 augusti åkte Magnus 
och Anders från Ängelholm till Stockholm för 
att följa med deras volontärer där på uppdrag. 
De har gjort detta tidigare eftersom de tycker 
det är intressant att se hur andra regioner har 
sin volontärverksamhet.

De fick verkligen en helg full av aktiviteter.  
Redan på fredagen var det trygghetsvandring 
vid den stora Mosken på Söder i Stockholm, 
under god ledning av polisen Olle. På lördagen 
hölls Midnattsloppet i stan med 30.000 löpare 
och 200.000 åskådare. 
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Vid genomgången kom region Stockholms 
samordnare Jenny Ögren förbi, Jenny skulle 
delta i loppet.

Anders och Magnus blev mycket väl mottag-
na och hade en härlig helg med Stockholms 
volontärer.

//Richard Hultemark

5 augusti - Flygdag i Ronneby/Kallinge
Den 25 augusti var det en stor flyguppvisning på 
flottiljen F 17 i Kallingen som ligger strax utanför 
Ronneby.

Det var en rejäl uppvisning där flottiljen visade 
upp sina flygplan av modell Gripen och även tidi-
gare modeller som Viggen och Draken. 
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Det var även flera flygplan som var med från 
andra länder och det var mycket buller i om-
rådet, men ett buller som verkligen uppskatta-
des av alla som kommit dit för att titta.

Man räknar med att det under dagen var hela 
25.000 besökare!!

Polisen hade en mindre kommenderingen för 
dagen och i denna ingick ett antal volontärer.

En riktigt fin dag med solsken och flygbuller på  
högsta nivå.

//Richard Hultemark

31 augusti - Mångfaldskarneval i Ängelholm

För fjärde året i rad arrangerades på lördagen 
den 31 augusti Mångfaldskarnevalen i Ängel-
holm och det var en god uppslutning med ca 
300 glada deltagare i tåget. 

Nytt för i år var att Parasportfestivalen kombi-
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nerades med Mångfaldskarnevalen och hela 
evenemanget pågick den 30-31 augusti.

Under dagarna så visade räddningstjäns-
ten och polisen upp sin verksamhet vilket 
var riktigt uppskattat. Jesper Bengtsson, 
som nyligen blivit ansvarig för volontärerna  
i Ängelholm, var med under dagen från poli-
sens sida och visade upp vår verksamhet där.

Dagen var väldigt uppskattad av alla.

//Richard Hultemark

”Parasportfestivalen och mångfaldskarnevalen som är den enda i sitt 
slag i Sverige är ett samarbete mellan Idrottsföreningen Alla Kan och 
Ängelholms kommun.” 
”Alla kan är en organisation vilken har för mål att genom idrott 
bekämpa utanförskap som finns för de som har någon form av 
funktionsnedsättning.”
(Hämtat från engelholm.se och Alla kan IF:s facebooksida)

1 september - Brandorama i Helsingborg
Klockan är 09:50, lördag förmiddag och Hel-
singborg ligger inbäddad i en grå, regntyngd 
dimma. Utanför Räddningstjänstens övnings-
fält Brandorama väntar tålmodiga föräldrar, 
med sina barn, på att grindarna ska öppna till 
dagens spännande aktiviteter. 

Det är nämligen dags för årets ”Öppet Hus på 
Brandorama”! 

Här träffade man oss poliser, våra fyrfota 
kollegor och våra ambassadörer, vilket är ni  
- Polisens volontärer - och dagen till ära även 
”tatuerare”.

Man såg spänningen, i både de ungas, liksom 
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föräldrarnas ögon, när det fick klappas sök-
hund, visades upp spikmatta och skyddsväst 
samt glädjen när de fick memoryspel, finger-
avtryckskit, klippdockor, reflexer, nyckelringar 
och självklart, efter ibland långt köande, den 
efterlängtade polistatueringen med Riksäpplet. 

Vidare gavs möjligheten att prova på hjärt- 
och lungräddning hos ambulansen samt kika 
in i deras bil, Räddningstjänsten hade en tips-
runda med fina brandskyddsrelaterade priser, 
bjöd på gratis tur i brandbil samt delade ut 
brandhjälmar, modell mindre. 

Därutöver skedde olika publika scenarion där 
vi visade på vilket samarbete vi har inom blå-
ljusfamiljen. 

Allt från bilolycka och gasbrand, med ungdomsbrandkåren, till ett scenario där en av volontärer-
na, civilklädd för ändamålet, råkar ut för ett plötsligt hjärtstopp och där undertecknad fick agera 
första person på plats och inleda HLR tills ambulansspersonal tog över. Det hela avlöpte väl och 
volontären blev friskförklarad på plats.

Hur blev det då med den grå, regntyngda dimman? Det kom en liten skur, men eftersom det är 
i Helsingborg så sprack det upp och därmed ändrades prognosen från strilande till strålande! 

När klockan slog 15:00 så hade det räknats in drygt 2500 besökare och både arrangören och vi 
gick med glada leenden därifrån efter en härlig dag med många givande möten. 

//Niklas Rydh, volontärsamordare PONV

25-29 september - Skördefest på norra Öland
Den 25 september invigdes årets upplaga av 
Ölands stora skördefest i Källa. Det var myck-
et folk på plats i det glassande solskenet och 
även flygvapnet deltog med överflygning av 
JAS under kvällen.

Till detta var det även ett antal volontärer som 
var med under kvällen och gjorde detta verk-
ligen uppskattat av alla.

//Thomas Lönnqvist/ Öland

”Varje höst, i slutet av september, bjuder Ölands 
Skördefest på drygt 900 aktiviteter över hela ön.  
Affärer, gårdsbutiker, restauranger, krogar och café-
er säljer och serverar nyskördade och förädlade läckerheter. Det händer alltid någonting, 
från invigningen på onsdagen till den stora avslutningsparaden i Färjestaden på söndag-
en. Fredagens konstnatt, eldskulpturer, fyrverkerier, dockparad, pumpagubbar, utställ-
ningar, Fårets Dagar, Matlandskapet och mycket annat står på programmet.” 
(Hämtat från skordefest.nu)


